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TURKlYE'DE DI§ TtCARETtN VERGlLENDlRtLMESl VE
AVRUPA B1RL161
TAXATION OF FOREIGN TRADE AND EUROPEAN UNION
Mircan YILDIZ TOKATLIOGLU*
6ZET
Olkemizde, di? ticaretin vergilendirilmesi, gecjmijten bu yana ,hukumetler
ifin, ekonomik polidkanin yuriitiilmesinde onemli aracjlardan biri olmujtur.
Ancak Avrupa Birligi ile butiinlejme siirecinde, dij ticaret vergilerinde
onemli degijiklikler meydana gelmektedir. Bu degi?iklikler ozellikle, Avrupa
Birligi ile gumriik birliginin tamamlanmasindan sonra gergeklejmijdr.
Turkiye bu kapsamda Avrupa Birligi'nden yaptigi sanayi mallari ithalatina
uyguladigi gumruk vergilerini ve ej etkili jfukumliilukleri kaldtrmij ve Avrupa
Birligi'nin U9uncu iilkelerden ithalat i9in uyguladigi Ortak Gumruk Tarifesi'ni
yiiriirliige koymujtur.Bu makalenin amaci, soz konusu degijiklikleri
incelemektir.
Anahtar Sozciikler. Dif Ticaret Vergileri, Gumriik Vergileri ve Ef
Yiikiimliiliikler, Avrupa Birligi ve Tiirkiye, Gumruk Birligi

Etkili

ABSTRACT
In our country, for decades, taxing on foreign trade is one of the main
tools for governments in economic policy-making. However, with proces of
integration process to European Union important adjustments are made on
foreign trade taxing. These adjustments especially made
after the
completion of the Turkey-EU Customs Union. In this context, Turkey
eliminated all customs duties and charges having equivalent effect applied to
imports of industrial pruducts from the European Union and started to
apply the Community's Common Customs Tariff for imports from the third
countries. The purpose of this paper is to analyze the changes stated.
Keywords: Taxes on Foreign Trade, Customs Duties and Charges Having Equivalent
Effect, European Union and Turkey, Customs Union.
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GlRt§
Ekonomik
gelijtnenin
bajlangif
evrelerinde
ulkelerin
vergi
sistemlerinde onemli bir paya sahip olan dij ticaret vergileri, bugun dunyada
yajanan kiiresellejme surecinin etkisiyle ulkelerin imza attigi cjejitli uluslar
arasi antlajimalar ve i^inde yer aldiklan ekonomik biitunlejme hareketleri
nedeniyle degijime ugramakta ve etkinUgini yitirmektedir. Nitekim bugun,
Turkiye'de di? ticaret ijlemleri uzerine konan vergi, fon vb. yukumliiliikler
yukanda ifade edilen siireglerin ozellikle de Avrupa Birligi ile ilijkilerin
sonucu olarak dij ticarette ortaya gkan serbestlejme egilimleri ile birlikte
azaltilmakta ya da degijikliklere tabi tutulmaktadir. Igte bu ^alijmada ,Avrupa
Birligi ile ilijkiledn Turkiye'de dij ticaretten alinan vergileri daha genel
ifadeyle mali yiikiimliilukleri nasil etkiledigini ortaya koymaya 9ali5acagiz.

DI§ TtCARET POLlTlKASI ARACI OLARAK VERGlLEME
Bilindigi gibi, piyasa ekonomisinin en onemli ijlevlerinden birisi ^ejt
mal ve hizmetlerin piyasada olujan talebini karjilamak i9in ekonomideki
kaynaklarin kullanim alanlanni belirlemesidir. Bu jekUde ekonomide bir
ijbolumu ortaya ^lkar. ijboliimu uzmanlajmayi artorarak iiretim ve
verimliligin yukselmesinin saglar. ijboliimiinun gelijmesi insanlann
ihtiyaglanni daha kaUteli ve daha ucuz karjilamalan anlamina gelir. If bolumu
sadece, bir ulke i^inde yajayanlar arasinda degil, ulkeler arasindaki ekonomik
ilifkilerde de gereklidir (Tiirk, 1992: 42).
Ulkeler arasi ekonomik ilijkiler pek 90k nedene dayanir. Ulkeler,
iiretimlerinin kendilerine yeterli olmamasi ve bazi mallann sadece bazi
iilkelerde (iretilmesi nedeniyle birbirleriyle dcari ilijkilere girerler. Teoriye
gore iilkeler arasi ticari ilijkilerde ijboliimiine gidilmesi ve ticaretin serbest
kojullarda yapilmasinin saglanmasi diinya kaynaklannin en etkin kullanimi
sonucunu verecektir. Ancak uygulamada uluslar arasi ticaret serbest
ko«;ullarda ger9ekle5mez.(^iinkii devletler ekonomik ,sosyal ve siyasal
ama^larla uluslar arasi ticarete mudahale ederler. Ijte devletin, iilke ticaretini
sinirlandirmak ya da ozendirmek i^in yaptigi diizenlemeler dif ticaret
politikasini oluijturur(Dinler,1997: 472).
Devletin dij ticarete dogrudan ya da dolayli miidahalelerini ifade eden
dij ticaret politikasinin ama^lan 90k 9efitlidir. Bunlar;
• dij odemeler dengesizliklerinin gidedlmesi,
• dij rekabetten korunma,
• ekonomik kalkinma,
• piyasa aksakliklannin giderilmesi.
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• ekonominin Uberalleftirilmesi,
• ig ekononiik istikrann saglanmasi,
• hazineye gelir saglama,
• di§ piyasalarda monopol giiciinden yararlanma,
• sosyal ve siyasal ama^lar vb. §ekUnde siralanabiUr (Seyidoglu,1996:106109).
Kujkusuz devlet, bu amacjlara yonelik dij ticaret politikasini yuriitiirken
bazi ara^lari kullanmaktadir. Bu arac^lardan biri de dij ticaret vergileridir. Dijs
ticaret vergileri dendiginde akla ilk gelen vergi giimruk vergileridir. Giimriik
vergileri, yurt dijindan ithal edilen mallann iilke sinirlarindan girifi sirasinda
alinmaktadir. Ancak gumriik vergilerinin sadece ithalata uygulandig;ini
diijunmemek gerekir. Ge9mi5te, ihracata ve transit mal ge^ijine de gunrnik
vergisi uygulayan ulkeler olmustur. Bugun bile kimi zaman ulkenin tek sanci
durumunda oldug;u mallarda monopol giicunden yararlanmak, ihracati
sinirlandirarak dunyada arzi daraltmak ve tanm kesimini vergilendirmek gibi
ama^lara dayanan uygulamalara da rastlanmaktadir (Tanzi,1991: 228;
Seyidoglu,1996: 121).
ithalat uzerine konan 9e§itli vergilerin konuluj amacjlan ise fu jekilde
ifade edilebiUr (Tanzi, 1991: 216-222; Bulutoglu, 2003: 361-363):
•

Ulke i9i uretimi korumak ya da yerU sanayinin kurulmasim
desteklemek,

•

GeUr dagiUmi ejitsizUginden dogan doviz tiiketici ve zorunlu
olmayan mal taleplerini kisitlamak,

•

Devlete geUr saglamak,

•

Yurt i^i vergileri ithal uriinlerin maUyetlerine yansitmak,

•

ithalati sinirlamak ve ihracau te?vik etmek.

Yukanda siralanan gerek^elerle ithalattan aUnan vergiler ve vergi etkisi
gosteren benzeri uygulamalar (fon kesindleri), dij ticaret poUtikasimn temel
araglanndan biridir. Ilerde a^iklayacagimiz gibi, Turkiye'de ithalat iizerinden
ahnan vergi ve fonlar gejitU adlarla ifade edilmektedir. Giimriik vergisi,
katma deger vergisi, ithal harci, belediye hissesi, damga resmi, ulajtirma
altyapilari resmi, egitim gen^Uk spor ve sagUk hizmetleri vergisi, toplu konut
fonu, destekleme fiyat istikrar fonu, kaynak kullammi destekleme fonu,
maden fonu ve savunma sanayii destekleme fonu.
Di§ ticaretten aUnan vergilerin ignde en uzun gegmije sahip olan vergi,
gumriik vergisidir. Giimriik vergisi maUarin gumruk sinirini a§;masi haUnde
aUnir. Malann bu sinin ajmasi ithalat, ihracat ve transit nedenleriyle sciz
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konusu olabilir. Bu durumda gumruk vergisi de "ithalat gumruk vergisi",
"ihracat gumruk vergisi" ve "transit gumruk vergisi" adlanni akr.
Giinumuzde daha 90k ithalat (izerinden alinan gumruk vergileri, gegmijte
spesifik esasa dayali olarak uygulanmij olsa da, genelde advalorem esasa
dayali olarak almmaktadir. Dolayli vergiler grubunda yer alan bu vergiler, mal
uzerinden ahndiklan i9in, mall ithal eden ve vergiyi odeyen yukumliiniin,
nihai ajamada tuketiciye kolayca yansitabildigi vergilerdir (Nadaroglu,
1983:438-439).
D15 ticaret vergileri, ge9mijten bugune dunyadaki tiim ulkelerin vergi
sistemlerinde onemli bir role sahip olmujtur. Ger^i bugiin gelijmif ulkeler
a^isindan bu rolun 90k sinirli kaldigini soylemek miimkiindur. Ornek
vermek gerekirse, 1913 'lere kadar A.B.D.'de bu vergilerin federal vergi
gelirlerindeki payi %^50'yi buluyordu. Bu oran 198O'li yillara gelindiginde
geliymekte olan ulkeler i9in hala ge^erli bir orandi (ayrindli bilgi igin bakiniz:
Tanzi, 1991:210-216)
Gumruk vergileri ozellikle az gelijmij ulkelerde kalkinmanin
finansmam aq:isindan temel vergilerden biridir (Hicks, 1965. 10-1?))
Dolayisiyla bu ulkelerin toplam kamu gelirleri iginde onemli bir paya sahiptir
Bu payin iilke gelijtikge azaldigi goriiliir (Due, 1968: 458-459; Korkmaz,
1982:78; Akkaya, 1994:276). Bunun nedeni, sanayilejme surecine henuz
girmemij- ulkelerde, etkin ijleyen bir vergi sistemi ve idaresi
kurulamadigindan, kamu finansmanini saglamak iizere, diger dolayli ve
dolaysiz vergilere gore uygulama kolayligi olan giimriik vergilerine
bajvurulmasidir. (^iinkii bu verginin toplanmasi, ithal edilen mallann az
sayidaki giimriik kapilanndan gegmesini zorunlu kildigindan, biiyiik maliyet
gerektirmez Ayrica yukanda belirttigimiz amaglara 90k iyi hizmet eden bir
vergi tiirudiir (Nemli,1979: 55-57; Tanzi, 1991:222-225).
ihracatin vergilendirilmesi ise iki jekilde gergeklejir. Pozitif anlamda
ihracat vergisi uygulamasi ile negatif anlamda ihracatta vergi iadesi ya da
ihracat primi ve siibvansiyon uygulamalari soz konusu olabilir. Ihracat
vergisi, ozelUkle az' gelijimi>! ve geli;j;mekte olan ulkelerin bajvurabildigi,
ge9mi5!te ornekleri bol olarak goriilebilse de (Uluatam,l985:298), bugiin
uygulamada pek rastlanmayan bir vergi tiirudiir. Ihracan bir veya birka9
iiriine
dayali
iilkelerde
kolayhkla
uygulanabilmektedir.. Geliri
vergilendirmenin g;u9 oldugu iilkelerde, ihracaan vergilendirilmesiyle devlete
onemli oranda gelir saglanmij olmaktadir.Ornegin 1959 yilinda, Malaya vergi
gelirlerinin % 25'ini, Gana % 38'ini ve Seylan % 27'sini bu kaynaktan elde
etmekteydi (Prest, 1968:66).Daha genel bir tablo ortaya konacak olursa, 1985
yilinda, diijiik gelirli iilkelerde, toplam vergi gelirlerinin yaklajik % 18'ni
ihracat vergileri olujtururken; bu oran orta gelirli iilkelerde % 1, sanayilejmij
iilkelerde ise % 0.5 dolayinda gegeklejmijtir.
Dij ticaretten ahnan vergilerin tiimii dikkate alindiginda, bu vergilerin
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toplam vergi gelirleri i^indeki payinin, 1985 yili itibariyle, diijiik gelirli
iilkelerde % 36, orta gelirli iilkelerde % 18, sanayilejmij iilkelerde ise % 2
oldugu saptanmijtir (Aslan,1990: 73).
Giiniimiizde giimriik vergileri, diinyada gittikge artan ol^iide
benimsenen serbest dij ticaret politikalan ve buna bagh olarak imzalanan
uluslararasi antiajmalar ile kiiresellejme ve ekonomik biitiinlejme
siire^lerinin etkisi altinda iilkelerin ellerinde onemli bir mali arag olmaktan
gikmaktadir. Ozellikle ekonomik biitiinlejme baglaminda ulkelerin
birbirleriyle yaptiklan giimriik birligi anlajmalan, giimriik vergileri ve ej etkiH
mali yiikiimliiliikler uzerinde onemli etkilere yol agmaktadir.
GATT Antlajmasinda giimriik birligi, iki veya daha fazla giimruk
bolgesinin yerini tek bir gumriik bolgesine birakmasi olarak tanimlanmijtir.
Bu ger^evede giimriik vergileri ve diger kisitlayici ticari diizenlemeler bu
bolge kaynakh mallarda hemen hemen tiim dcareti kapsayacak jekilde
ortadan kaldirihr ve birhk iiyesi tiim iilkelerin iigiincii iilkelerle ticaretinde
aym giimriik vergilerini ve diger dcari diizenlemeleri uygulamasi soz konusu
olur. (Hakman, 1996:79).
Ifte bugiin diinyada en ileri ajamaya varmij Avrupa biitiinlejmesinin
temehni de bu giimriik birhgi olujturmaktadir. Avrupa'da giimriik birhginin
ger^eklejme siireci, birhk i^indeki iilkelerin dif dcaret vergilerini etkilemif,
bu vergilerin bir dij dcaret pohtikasi araci olarak kullanilabilmesi olanagi
O zamanki adiyla Avrupa Toplulugu'nda Giimriik Birhgi, ilk olarak
1951 yihnda imzalanan Avrupa Komiir ve (^ehk Toplulugu'nu (AK(^T)
kuran Paris Antlajmasi ile yiiriirliige girmijtir. Bunu, 25 Mart 1957 tarihinde
alti iilke (Almanya, Fransa, Italya, Belgka, Hollanda ve Liiksemburg)
tarafindan imzalanan, 1 Ocak 1958 tarihinde yiiriirliige giren ve Avrupa
Ekonomik Toplulug;u'nu (AET) kuran Roma Andajmasi izlemijtir. Roma
Andajmasi'nin 9. Maddesi, Topluluk'ta giimriik birhginin saglanmasi ile ilgih
olarak iki noktaya dikkat ^ekmektedir. Birincisi, giimriik birhgine iiye iilkeler
arasinda ithalatta ve ihracattaki giimriik vergilerinin ve ej etkih tiim
vergilerin yasaklanmasi, ikincisi ise ii^iincii iilkelerle ih§kilerde ortak gumriik
tarifesinin kabul edihnesidir . (Herschtel, 1993:40-41).
Roma Andajmasi'nin Giimriik Birhgi hedefi biitiin sanayi mallarinda ve
tanm uriinlerinin 9ogunda 1 Temmuz 1968 tarihi idbariyle aid iiye iilke
tarafindan ger^eklejdrilmifdr. Topluluga 1973 yihnda katilan Ingiltere,
irlanda ve Danimarka'nin Giimriik Birhgi siirecini tamamlamalari 1977
yihnda olmuptur. Bu baglamda Topluluk i^i dcarette tiim giimriik vergileri ve
miktar kisidamalan (kotalar) kaldirilmij, ii^iincii iilkelere karji ortak bir
giimriik tarifesi uygulamasi bajlamijtir. Ortak Giimriik Tarifesi, aid ulke
tarafindan 1 Ocak 1957 'den idbaren ii^iincii iilkelere karji uygulanmaya
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bajlanan gumruk tarifelerinin ortalamasi olarak alinmijtir Bu duzenleme,
Fransa ve italya'nin uyguladigi gumruk vergilerinde bir indirimi, buna karjin
Almanya ve Benelux (ilkeierinin gumruk vergilerinde ise bir artiji
beraberinde getirmijtir. Ortak Gumruk Tarifesi, U9uncu ulkelerden gelerek
Topluluk gumruk sinirlanndan gec;:ip iiye ulkelere gelen uriinleri yalniz bir
kez vergilendirmektedir. Boylece iiriinler, uye ulkeler arasinda serbest
dolajima konu olmaktadir. Ortak gumruk tarifesinin yuriirliige girdigi 1957
yilindan itibaren iiye iilkelerin ulusal tarifeleri ile ortak giimriik tarifesi
arasindaki farklar zaman i9ersinde azalmij, 1968 yilinda ise tiimiiyle ortadan
kalkmijtir (Hershtel, 1993: 41; Hakman,1996:77-99).
Avrupa Toplulugu'nun ortak giimriik tarifesi ile ilgili indirimleri
GATT'in miibadelelerin serbestlejtirilmesi konferanslari 9er9evesinde
gergeklejmijdr. Altilar Avrupasi doneminde, yalmzca bir kez "Dillon
Raundu" (1960-1961) 9er9evesinde (otomobil ve viskide) % 20 diizeyinde
bir indirim yapilmiftir. "Kenedy Raundu" (1964-1967) na gore ii9te bir
oraninda daha genel bir indirim soz konusu olmujtur (Hershtel, 1993: 429.
Bu indirimler giiniimiize dek gelen bir siire9 izlemektedir.
Giimriik vergileri, 21 Nisan 1970 tarihinde ahnan bir karar ile Avrupa
Toplulug:u'nda ortak harcamalarm finansmani i9in 6z kaynak olarak kabul
edilmij ve Topluluk biit9esinin gelirleri arasina dahil edilmijtir. Bu olgu,
mallann Topluluk i9inde serbest dolajiminin mantikli bir geregi kabul
edilmektedir. Ancak komiir ve 9elik iizerindeki ithal vergileri istisna
tutulmujtur. Daha sonra 1988 Biit9e Reformu ile bu bilgilerin de genel
biit9eye aktanlmasi kararlajtirilmijtir.
Bugiin Avrupa Birligi'ne iiye ulkeler arasinda olujturulan giimriik
birliginin tamamlayicisi olarak, ii9iincii iilkelerden yapilan ithalata uygulanan
gumriik vergileri, uye iilkelerin tiimiinde ayni oranda uygulanmakta,
dolayisiyla Toplulug;un yaptigi ithalat iiye iilkelerin hangisi tarafindan
yapihrsa yapilsin, en uygun limandan ger9ekleftirilmektedir. Bu ithalatta
tahsil edilen giimriik vergilerinin hangi iilkeye ait oldug;u sorununu ortadan
kaldirmak i9in, bu gelirlerin Topluluk Biit9esine aktarilmasina karar
venlmiftir. U9iincii iilkelerle yapilan ticarette azalma giimriik vergilerinin
miktanni
diijiirmektedir.
Topluluk
i9inde,
giimriik
vergilerinin
kaldinlmasiyla, serbest dolajan mallara ilijkin giimriik vergileri, ulusal
but9elerde toplanmaktadir. Ulusal hiikiimeder, bu vergilerin % lO'unu
tahsilat masrafi olarak kestikten sonra Topluluk Biit9esine vermektedir
(Tokadioglu, 2004: 144-145).
Avrupa Birligi a9isindan onemi gittik9e azalan dij ticaret vergileri,
Avrupa Birligi'ne tam iiyelik siirecinde muzakere tarihi alan Turkiye'nin
vergi sisteminde nasil bir yere sahiptir? Ge9mif te vergi gelirleri i9indeid payi
bakimindan onemli bir agirligi olan dij ticaret vergileri acaba Avrupa Birligi
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ile ilij^kiler baglaminda nasil bir gelijme seyri izlemijtir? Tiim bu sorulara
afagidaki bajliklarda yam aranmaya 9alijilacaktir.

TURKIYE'DE DI§ TlCARETTEN ALINAN VERGtLERtN
TARlHSEL GELt§tMl
ilk once Osmanli doneminin dij ticaret politikasinda vergilerin bir ara9
olarak durumuna bakildiginda; o donemde, ihracati sinirlama ve ithalati
arttirma anlayijina dayah bir politika soz konusu idi. Kamu gelirlerini
arttirmak vc ycrli iiretimi korumak amaciyla ithalat vergilendiriliyordu.
Ancak, 1838 Ticaret Antlai;;masi'na gore, ithalatta Osmanli tOccari %12
giimriik vergisi oderken, yabancilarin odemesi gereken vergi orani % 5 idi.
Birinci Diinya Savaji sirasinda ise giimriik vergisi % 15-16 olarak
saptanmijtir. Bu oranlar, Osmanli doneminde ama9landigi gibi vergilerin
yerli iiretimi
korumaci
bir
ara9 olarak
kullanildigini
ortaya
koymamaktadir(Kepenek, Yenturk; 1995: 19-20).
Tiirkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Giimriik Tarife Kanunu'nun
9ikarildigi 1929 yilina kadar korumaci bir vergi politikasi izlenememijdr.
Ardmdan 193O'lu yillarda, ekonomide benimsenen "devlet^ilik" anlayifi ve
ikinci Diinya Savajinin da etkisiyle 1950'lere kadar kendi kendine yetmeye
^ahjan di§! ekonomik ilijkilerin sinirh tutuldugia bir donem yajanmijtir.
Demokrat Parti'nin iktidarda oldugu 195O'li yillarda ise, benimsenen liberal
ekonomi anlayifi dogrultusunda ithalaun serbesdejtirildigini goriiyoruz. 1963
—1979 planh kalkinma doneminde ithal ikameci sanayilejme modeli
uygulanmijitir. Dolayisiyla bu donemde yerli uretimi korumak amaciyla
ithalat iizerindeki vergi yiik^iiniin arttirildigini belirtmok gerekir. Ancak
Turkiye'nin di^ dcaret politikasim ve bu baglamda di? ticaret vergilerini
onemli olgiide etkileyecek bir anlajma da bu donemde imzalanrmjur:
Turkiye'de 198O'li yillann bajindan itibaren, gerek iilke igi ve gerekse
iilke difi ekonomik kojuUann degijmesine bagh olarak, onceki donemin ithal
ikamesine dayah ekonomi modeh ve anlayiji terkedilmij, diinya ekonomisine
entegrasyon amaciyla liberal ekonomik politikalar uygulamaya konmujtur.
Bu baglamda dij ticaret politikalannda da serbesdejme siireci bajlatilmijur.
ihracau tejvik edici vergi politikalan yiiriirluge konmujtur. Ozellikle
konumuz agsindan onem tajiyan ithalau serbesdejtirici diizenlemeler
yapilmiijiur. Ne var ki, bu siirecin geregi olarak bir yandan ithalatta giimriik
vergisi indirimleri gergeklejtirihrken, diger yandan ithalat iizerine gejitli
adlarla ifade edilen bajka vergi ve vergi benzeri (biitge difi fon kesintileri)
yiikiimliiluklerin getirildigini vurgulamak gerekir.
Oysa 199O'h yillann baylarinda, 1980'lerde gedrilen soz konusu bu
vergilerin ve e? etkih yiikiimluliiklerin bazilarinin Avrupa Birligi ile ihjskilerin
yeniden canlandigi giimriik birhgine uyum gergevesinde kaldinlmasi ve
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daha ileri bir ajamada da dij ticaret uzerindeki mali yukiimluluklerin
sadele^tirilmesi yoluna gidilmijtir. Ijte makalenin bundan sonraki bsminda
bu gelif melerin ayrinolanna yer verilecektir.

AVRUPA BtRLl6t iLE lLl§KlLERtN TURKtYE'DE
TlCARETlN VERGlLENDlRtLMEStNE ETKtSl

DIS

Turkiye'nin Avrupa Birligi ile butunlejme surecinin, daha dogru ifade
ile, 90k uzun yiUara dayanan ilijkisinin, di? ticaretten alinan vergileri nasil
etkiledigini ortaya koymadan once, ilijkilerin gelifimini genel hatianyla
a^iklaniak yararh olacaktir.
Turkiye-Avrupa
Tamamlanmasi

BirUgi

lUgkileri

ve

Gumruk

BirUgi'nin

Turkiye'nin Avrupa Birligi, o zamanki adiyla Avrupa Topluluklari ile
ileriX ayrintili bilgi igin bkz^ Tekeli, Ilkin; 1993a; 1993b; 2000; Kailuk,
1996;; DTM, 1999; Dura, Atik, 2000; Manisali, 2001; Bilici, 2004 ) 1963
yilinda imzalanan ve 1964 yilinda yururluge giren Ankara Antiajmasi'na
dayanmaktadir. Antlagma' mn amaci,"Turkiye ekonomisinin hizlandirilmij
kalkindirilmasini ve Tiirk halkinin istihdam seviyesinin ve yajam fartlannin
yiikseltilmesini saglama geregini tumu ile goz onunde bulundurarak , taraflar
arasindaki ticari ekonomik ilijkileri araliksiz ve dengeli olarak gu^lendirmeyi
tejvik etmektir" jeklinde ortaya konmuftur. Bu Antiajma, Turkiye ile
Topluluk arasindaki ortakhk ilijkisini; gumruk birliginin esaslan, mal,ki?i,
sermaye ve hizmetierin serbest dolajimi, ulaftirma,tarim, rekabet, mevzuat
ile ekonomik ve ticari politikalarin uyumlajurilmasi, ortaklik organlan,
Turkiye'nin tam uyelik imkanlari, ortaklik ilijikisinde gikabilecek
uyujmazliklann gozumu konusunda hiikiimler igeren bir "^er^eve"
antlajmasi niteligindedir. Antlajma' ya gore Turkiye-Topluluk ilijkileri;
hazirlik donemi, gegij donemi ve son donem olmak uzere 119 ayn doneme
ayrilarak duzenlenmi^stir. Ankara Antlajsmasi'nm bu u^ donemde Turkiye'ye
getirdigi (je^^itli yukumlulukler ic^ine dij ticaret vergilerini etkileyen
duzenlemeler de yer almaktadir.
Turkiye-Topluluk ilijkilerinde diger bir onemli temel gergeve, Kasim
197O'de imzalanan "Katma Protokol"dur. Gumruk birligi esasina dayali bir
uygulama antiajmasi niteligindeki Katma Protokol, mallann serbest
dolajimini ger9ekle5tirecek duzenlemeler dahil olmak uzere, kijilerin,
hizmederin, sermayenin serbest dolajimi; ulajurma, rekabet, vergileme ve
mevzuaun
yabnlajunlmasi,
ekonomi
ve
ticaret
politikalannin
uyumlajurilmasi konulannda duzenlemeler ongormektedir (Cimen 1996-134135).
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Ankara Andajmasi ve Katma Protokol' un yam sira, Turkiye -Avrupa
Toplulugu ilijkilerinde diger bir onemli doneme^ de, Turkiye'nin tam
uyelik bajvurusudur. 24 Ocak 1980 kararlanyla "dija a9ik ekonomi"modelini
yururliige koyan Turkiye,ekonomisini dij diinyaya a^mak ic^in reform
niteligindeki duzenlemeleri 198O'li yillarda gercjeklei^tirmeye gahjmijur.,
Nisan 1987'de tam uyelik ba§;vurusu ger^eklejmijtir. Topluluk iki yil sonra,
bajvuruya cevaben hazirladigi taporda, siyasi ve sosyal bazi saptamalarin yam
sira, Turkiye'de kalkinma diizeyinin diifiik, ekonominin tanm agirlikh
oldugunu, sanayide yiiksek koruma oranlannin bulundugunu, sosyal giivenlik
sisteminde bazi olumsuzluklarin oldugunu, enflasyon ve ijsizlik
oranlanndaki yiiksekligi ve gelir dagihmindaki bozuklug;u vurgulayarak
Tiirkiye'nin Topluluga girmek i^in ehil fakat ekonomisihin hazir olmadig;ini
beUrtmistir. (Karluk,1996: 440-442).
Avrupa Toplulugu' nun 199O'h yillann bajinda, hem imzaladigi
Maastricht Andajmasi ile ekonomik ve parasal birlik yolunda ilerlemek i^in
onemli somut adimlar atmasi, hem de Dogu Bloku' ndaki dagilma ve piyasa
ekonomisine ge^ij; gabalan sonucu bu iilkelere yonelen ilgisi, tam iiyelik
ba§!vurusu rafa kaldirilan Tiirkiye'yi, Topluluk ile ilijkilerini arttirma yoniinde
yeni cabalara yoneltmiftir ( Tokadioglu, 2004:192). Bu dogrultuda Kasim
1993'te
Briikserde"ki
Ortaklik
Konseyi
toplantisinda,
Ankara
Andasmasi'nda belirtilen Tiirkiye ile Topluluk arasindaki "son d6nem"e yani
giimriik birligine ge^ilmesi konusunda iki tarafli bir siyasi irade olujmuf tur. 6
Mart 1995 Ortaklik Konseyi Karan da bunu somut hale gedrmijdr. Boylece
Tiirkiye bu kararla tam iiye olmaksizin Avrupa Birligi lie giimriik birligini
olusturan ilk iilke olmujtur.
Giimriik birliginin ger^eklejmesinden sonra, Tiirkiye-Avrupa Birligi
iU$ikilerinde ii(; onemli gelijme kaydedilmifdr. Birincisi, Arahk 1997'de
Birligin genijsleme polidkasini beUrlemek amaciyla toplanan Liiksemburg
Zirvesi'nde ahnan karar ^er^evesinde belirlenen aday iilkeler listesinde
Tiirkiye'nin yer almamasidir Ikinci geUjme, Turkiye'nin biiyiik bir tepkiyle
karjiladigi ve siyasi ilijkilerini askiya aldigi boyle bir kararin ardindan, Avrupa
BirUgi'nin diinya konjonktiiruniin de bir ol^iide etkisiyle, Arahk 1999'da
yapilan Helsinki Zirvesi'nde Tiirkiye'nin Birlige aday oldugunu resmen
onaylamasidir. Bu baglamda Birlik, Tiirkiye'nin tam iiye olabilmesi ign, tum
adaylar i^in ongoriilen "Kopenhag Kriterleri"ni yerine gedrmesi gerekdgini
vurgulamijtir.
Kopenhag Kriterleri, Avrupa Konseyi'nin Haziran 1993'de yaptigi
Kopenhag Zirvesi'nde kararlajunlan Avrupa Birligi'ne iiyeligi belirleyen
siyasi, ekonomik ve Topluluk miiktesebatina uyum kriterlerini ifade
etmektedir. Buna gore Birlige iiye olacak iilkede ijlevsel bir piyasa
ekononiisinin varligi kadar, Birlik igindeki piyasa giinleri ve rekabet baskisi ile
ba? edebilme kapasitesi de bulunmalidir. Aynca aday iilkeler, Avrupa
54

Mircan YILDIZ TOKATLIOGLU

Birligi'nin siyasal birlik ile ekonomik ve parasal birlik hedeflerini kabul etmek
,bunun yam sira aldigi kararlara ve uyguladigi yasalara uyum saglamak
zorundadir.
Daha a^ik bir ifadeyle, Turkiye'nin, Avrupa Birligi'ne tam iiye olabilmek
ifin, diger kojullarm yam sira; giimriik birligi, mallarin serbest dolajimi,
sermayenin serbest dolajimi gibi ortaklik antlajmalannda belirtilen kojuUara
uyum saglamasi; tek pazara ge^iji gerektiren Topluluk miiktesebauna uyam
saglamasi; Toplulugun tanm, iletijim ve bilgi teknolojileri, 9evre, ulajim,
ent-rji, tajiimacilik, tiiketici haklan,adalet ve i9i5ileri, ijgiicii ve sosyal haklar,
egitim ve gen^lik, istatistik, bolgesel politikalar, genel dif ve giivenlik
poUtikasi ve nihayet vergilendirme
alanlanndaki her tiirlii diizenlemeye
uyum saglamasi gerekmektedir (Tokatlioglu, 2004:193-195).
U^iincii onemli gelijme ise, Tiirkiye'nin 2002 Kopenhag Zirvesi'nin
ardindan Avrupa Birligi'nin istedigi gerek siyasal gerekse diger alanlardaki
duzenlemeleri biiyiik bir hizla yerine getirmesi ile birlikte, 17 Aralik 20(/4
Briiksel Zirvesi'nde, Avrupa Birligi'nin 3 Ekim 2005 tarihinde Turkiye ile
tam iiyelik muzakerelerine bajlama karan almasidir
Ancak buradaki
konumuz soz ilijkilerin sorgulanmasi deg;il, Ankara Andajmasi'ndan bugiine,
Avrupa Birligi siirecinin Tiirldye'de uygulanan diy ticaret vergilerini nasil
etkiledigi sorusuna aynnulan ile cevap aramaktir.

Gumruk Birligi'nin Ithalattan Alinan Vergi, Resim , Harg ve Fonlar
Uzerindeki Etkisi
Yukanda da belirttigimiz gibi, Tiirkiye'de ithalat iizerine 95
zamanlarda 9e5iitli adlarla ifade edilen 90k sayida vergi, resim ve har9
uygulanmijur. Bu vergilerde Avrupa Birligi siirecinde, ozellikle giimriik
birliginin tamamlanmasi ajamasinda onemli degijiklikler meydana gelmijtir.
Peki bu degijiklikler nelerdir? Halen yuriirlukte olan ve olmayan vergileri
kapsayacak
jekilde sorunun cevabi ajiagidaki a9iklamalarda ortaya
konmaktadir. Ancak, burada ele alinacak vergilerin ithalat iizerine uygulanan
tiim vergileri i9erdigini iddia etmek olasi degildir. (giinkii, uzmanlann da
ijaret ettigi gibi (Tuncer, 2000: 19), Tiirkiye'de ithalat iizerindeki mali
yiikiimliiliiklerin tam bir iistesini 9ikarmak olduk9a zordur. Kaldi ki
Tiirkiye'de mali ve iktisadi konulardaki mevzuat degiyikliklerinin 90k sik
olmasi bu takibi gu9lejtirmektedir. Zaten amacimiz da, konuyu hukuki
boyutlanyla sergilemek degildir.
(Jlalismanin bundan sonraki kisminda bajilica iki noktaya dildiat
9ekilmek istenmektedir: Birincisi, vergi, fon, har9, kesinti vb. 9e5;itli adlarla
tahsil edilen dif ticaret vergilerinde, son yillarda Avrupa Birligi ile ilijkiler
baglaminda bir sadelejtirmeye gidilmijtir. Ikincisi de, Avrupa Birligi ile
yapiian sanayi mallan ticaretinde giimriik vergilerinin kaldinlmasi ve Avrupa
Birligi'nin ortak giimriik tarifesine uyum baglaminda vergi gelirlerinde
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meydana gelecek azalmanin telafisi i9in diger dolayh vergilere daha fazla
bajvurulmasinin vergi yapisinda dolayh vergi agirhkh 9arpikhgi arttirmasidir.
•

tthalattan Alinan Vergi, Resim ve Harglar

Gumruk Vergisi
Tiirkiye'ye ithal edilen mallardan ahnan giimriik vergisinin, iilkemiz
a9isindan iktisadi ve mali politikalann ger9eklejtirilmesinde bir9ok iilkede
oldugu gibi onemh bir rolii vardir (Akdogan, 1991:555). Gumriik vergisi,
bugiinkii uygulamada 5 i?ubat 2000 tarihinde yiiriirliige giren 27.10.1999
tarih ve 4458 Sayih Giimriik Kanunu ile bu yasaya dayanilarak 9ikanlan
Giimriik Yonetmeligi 9er9evesinde tahsil edilmektedir (Tuncer, 2000: 21).
Ulkemizde 2000 yihna gehnceye kadar giimriik vergisi, 1972 yihnda kabul '
edilen 1615 sayih Giimruk Kanunu uyannca ahnmaktaydi. Bugiinkii
uygulamanin ana 9izgileri bu kanunla saptanmiju. Ancak Avrupa Birhgi ile
giimriik birhginin tamamlanmasi baglaminda taahhut edilen ithalat rejimi
degifikhgi 4458 Sayih Giimriik Kanunu ile ger9ekle!;!tirilmijtir (Edizdogan,
Ozker; 2003:375-376).
Advalorem esasa dayanan giimruk vergisinin matrahi, ithal edilen mahn
CIF fiyatidir. Vergi oranlan degijen i9 ve dij ekonomik kojuUar ile gereklere
ve mallann ozel durumlanna gore her malda farkhdir ve zaman i9inde de
degijikliklere ugramaktadir. Bu degifikhklere ilifkin diizenlemeler Bakanlar
Kurulu' nun behrledigi Ithalat Rejimi Kararlan eki olarak Resmi Gazete' de
yayinlanmaktadir (Tomanbay,1995: 61).
Ulkemizdeki giimriik vergisi uygulamasi, 1963 yihnda Avrupa Birhgi ile
imzalanan Ankara Anlajmasi ve bu anlajmanin eki 1973 tarihinde yiiriirliige
giren Katma Protokol ve 6 Mart 1995 Ortakhk Konseyi Karan'ndan
kaynaklanan yiikiimliiliikler 9er9evesinde 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren
sanayi mallanna ihjkin Giimriik Birligi'nin kurulmasi ile birhkte onemh
degi^ikhklere ugjramijur. §imdi bu degijikhkleri kisaca ele almaya 9ahjahm:
Tiirkiye ile Avrupa Toplulugu arasmda ihjkileri diizenleyen temel
hukuki beige olan ve 1964 yih bajindan itibaren yiiriirliige giren Ankara
Antlajmasi, giimriik birhginin ger9ekle5;mesi siirecini "hazirhk donemi",
"ge9is donemi" ve "son donem" olmak iizere ii9 ajamah bir siire9 olarak ele
almijtir.1964 yihnda bajlayan hazirhk doneminde Tiirkiye giimriik vergileri
anlaminda herhangi bir yiikiimliiliik ustienmemi^tir. Ankara Antlajmasi'nm
ekini olujturan Katma Protokoliin yiiriirliige girdigi 1973 yih bajindan
itibaren ise, "ge9i? d6nemi"ne girilmijtir. Bu doneme ge9i?le taraflar,
mallann serbest dolajimini saglayacak diizenlemeler kapsaminda, gumruk
vergilerini ve e§> etkih diger vergileri arttirmaktan ka9inacaklar ve yeni
vergilet getiremeyeceklerdir. Ancak Antlajmanin amaci dogrultusunda
gerekh goriilen hallerde Ortakhk Konseyi'nin izni ile yeni vergiler
konabilecektir. Bu hukiimler ozelhkle Tiirkiye'nin uygulamak durumunda
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oidugu hiikiiniier oiarak kalmijar. Qunkii Avrupa Topiulugu 1.9.197l'de
imzaianan Gegiici bir Antiajma iie, 1971 yihndan idbaren Turkiye'den ithal
ediien sanayi malianna uyguladigi tiim vergileri kaidirmijar.
Turkiye tarafindan yapiiacak vergi uyumiajtirilmasi ise
aym
Andajmanin 10. madde ve onu izieyen maddelerinde a9ikianmi5!ar. Buna
gore iik indirimin Katma Protokoiiin yuriiriuge girdigi tarihte uyguianmasi
ongoruimiijitur. Ikinci indirim 119 yii, ii^uncii indirim ise bej yii sonra
yapiiacaktir.
Sonraki indirimler ise her
yii ger^ekle^tiriiecektir
((;imen,1996:137).
Buna gore vergi indirimieri Tiirkiye'nin maiiarinin yapisina gore iki
gruba ayriinuj; birinci grup maiiarda 12 yilhk , Turkiye a9isindan hassas
iiriinier oiarak nitelenen ikinci grup maiiarda ise 22 yilhk siireye yayiian bir
indirim ongoriilmujtur. Daha agik bir ifadeyle, Turkiye, Avrupa
Toplulugu'ndan ithal ediiecek sanayi urunlerine uyguladigi giimriik vergiieri
iie e;;! etkiii vergi ve resimieri 12 yiida sifiriayacaktir. Mevcut sanayi
daiiarindan rekabet giicii az olaniar ile bebek sanayiierin gii^ienmesine
oianak saglamak amaciyia, Katma Protokol' iin ekinde behrtiien makine
miihendisligi maliari, tarim ve eiektrik makinaiari, tajiit ara^lan gibi
maddeierin gumriik vergiieri 22 yiida kaidiniacaktir. 12 yilhk hstede, ge9ij
doneminde, dij rekabet giicii kazanacagi diijiiniiien sanayi dailari ile
Tiirkiye'de kuruimasi miimkiin olmayan sanayi dailari yer almi^ur
(Kariuk,l 997:35-36).
Soz konusu vergi indirimieri sadece giimriik vergiierini i9ermemektedir.
Bunun yam sira ithalatta aym etkiyi yaratan diger mali yiiklerin de
kaldinlmasi gerekmektedir. (jliinkii Roma Antlajmasi'nin 12. Maddesi,
giimriik birliginin tesis edilebilmesi i9in iiye iilkeler arasinda sadece giimriik
vergilerinin degil, aym zamanda gumriik vergileriyle e? etkih yiikiimliiliiklerin
de kaldinlmasim ongormektedir (Ime, 1995:25-26). Nitekim Topluluk Adalet
Divani kararlannda ej etkiii vergiler, "iiye iilkelerce tek yanh olarak ithalat
sirasinda ya da ithalat gerfekleydkten sonra, benzer yerh mallardan farkh
olarak iiye ulkelerden ithal edilen mallara ozel olarak uygulanan ve boylece
soz konusu mahn fiyatim yiikselterek mallann serbest dolajimi iizerinde bir
giimriik vergisi etkisi yapan vergiler" olarak tanimlanmi;;;nr (Demir, 1991:25;
Yanaz, 1991: 115-116). Biraz sonra ayrinalari ile ele alacaginiiz gibi, o
tarihlerde uygulanan Damga Resmi, Rihtim Resmi, ithalattan ahnan Belediye
Hissesi ile daha sonra gedrilen ^ejidi fonlar (Toplu Konut Fonu, Fiyat
isdkrar ve Destekleme Fonu, Savunma Sanayiini Destekleme Fonu gibi) ej
etkiii mali yiiklere ornek olarak gosterilebilir.
Tiirkiye, Katma Protokol' de ongoriilen vergi indirimlerini 1976 yilina
kadar diizenli olarak uygulamijtir. Ancak, 25 Arahk 1976 tarihinde Protokol'
un 60. Maddesine dayanarak Topluluk ile ilifkileri askiya almij ve indirimieri
dondurmus;tur(gimen,1996:138-139).
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24 Ocak 1980 Kararlanyla, Turkiye ekonomisinin dija a^ilmasina
yoneEk politikalarin uygulamaya girmesiyle birHkte, 1976'dan sonra surekli
ertelenen gumruk vergisi indirimleri 1987 yihndaki tam uyelik
bajvurusundan sonra yerine getirilmeye bajlanmijSUr. 1988 yihnda Topluluk
ile yapilan goriijmeler sonucunda, Turkiye'nin 1995 yihna kadar gumruk
indirim takvimini tamamlayarak sanayi iirunlerinde gumruk vergilerini
sifirlamayi ama9ladigi a9iklanmijtir. Boylece, 1989-1992 doneminde her yil
yapilacak % 10 indirimler ile, 12 yillik listede % 70, 22 yilik listede ise % 60
indirim saglanmasi kararlajtirilmijtir.
Gumruk Birligi'nin 1992-1995 yiUari arasindaki bolumunun uygulanma
koyuUari ise, o tarihte i^ pazann Turkiye ekonomisi uzerindeki etkileri de goz
onunde bulundurularak yeniden belirlenmif ve bu baglamda ithalattan ahnan
ve gumruk vergisi etkisini gosteren fonlar da 1993 yih bajindan idbaren 5
yillik donemde kaldinlmiptir
Gumruk Birligi'ne dahil ulkeler arasinda gumruk vergileri kaldinlarak
saglanan ig pazarda, bu iiriinleri hem iigiincii iilkelere karji korumak, hem de
farkh giimriik vergisi uygulayan herhangi bir iiye iilke pazanna girip oradan
diger iiye iilkelere gelerek haksiz rekabet yaratmamak i9in, ii9iincii iilkelere
karji ortak gumruk tarifesi uygulamasi iike olarak kabul edilmijtir. Ancak
Tiirkiye'nin bu uygulamaya ge9ifi 12 ve 22 yilhk siirelerde ger9ekle5ecek
indirimler sonucunda olacaktir. Buna gore Tiirkiye'nin birinci grup mallar
i9in ortak giimriik tarifesine uyumu 1985 yihnda, ikinci grup mallar i9in ise
1995 yihnda tam olarak saglanmasi soz konusudur (Qimen,1996:139).
ihjkilerin yeniden canlandigi 199O'h yillann bajindan itibaren Tiirkiye,
giimriik vergilerinin ve ej etkih vergilerin uyumuna ihjkin diizenlemelerini
siirdiirmiiftiir. 1 Ocak 1993 tarihinden idbaren giimriiklerde ahnan tiim vergi
ve fonlar tek kaleme indirilerek "tek vergi" esasina ge9ilmijdr. Avrupa
Birhgi'nden gelen ithal mallar iizerine ortalama % 16 oranmda ortak tarifeyi
benimseme karan ahnmijar. Yine bu tarihten idbaren Topluluga yonehk
giimriik vergisi indirimlerine devam edUmij ve bazi mallarda tercihh bir
tarife olujturmaya bajlamijtur. §6yle ki; hem 12 yiUik hem de 22 yilhk hstede
% lO'luk bir indirime gidilmij, 1994 yihnda ise 12 yilhk listede % 9O'a varan
ve 22 yilhk hstede % 8O'e varan tercihe dayah indirimler yapilmijtir (Miiftiiler
Ba9,2001:170).
Daha sonra 6 Mart 1995'te Briiksel'de yapilan Ortakhk Konseyi
toplanasinda,
giimruk birliginin t^imamlanmasina
ihjkin
Ankara
Andajmasi'nda behrtilen "son d6nem"e ge9i5 karan ahnmijtir. 1/95 sayih
Ortaklik Konseyi Karan uyannca, taraflar giimriik vergilerini ve ej etkih
vergileri, miktar kisidamalanni ve ej etkih onlemleri tiimiiyle kaldiracaklardir.
Tiirkiye ,Karann yiiriirliige girmesiyle birlikte Ortak Giimriik Tarifesi'ni
uygulamaya bajlayacakm. Aynca Tiirkiye'nin bireysel olarak bu tarifeyi
askiya alma ve degijdrme hakki bulunmaktadir. Bunun yan lsira, Katma
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PrcKokol uyannca bazi hassas iirunlerin ithalatinda 2001 yibna kadar ortak
gumruk tarifesi uzerinde vergi de uygulayabilecektir (Co5;kun,1995,s.75-76).
Ortakhk Konseyi Karan, gOmriik vergileri dijinda, mal ticaretini
etkileyebilecek vergilerle ilgili hukum de i^ermektedir. Buna gore "higbir
taraf, diger tarafin mallanna , benzeri ulusal mallara dolayli veya dolaysiz
sekilde uyguladiklanndan daha yuksek dolayli veya dolaysiz bir i^ vergi
uygulamayacakur". "Taraflardan hi9biri, diger tarafin urunlerine, bajka
ijrunlere dolayli koruma saglayacak ol^iide vergi uygulamayacaktir".
"Topluluk ve Turkiye arasindaki ticarette, ihra? edilen urunlere odenen i^
vergilerden kaynaklanan vergi iadesi dolayh veya dolaysiz olarak bu mallara
uygulanan
i? vergilerden
daha
yuksek
bir vergi
iadesinden
yararlanamayacaktir". (Manisali, 1995, s.120-121).
Bugiin artik giimruk birligi surednde Avrupa Birligi'nin ortak dij dcaret
politikasma uyum ^ergevesinde Turkiye, u9uncu ulkelere karji uyguladigi
%18' lik giimruk tarifesini Avrupa Birligi'nin ortak gumriik tarifesi olan % 5'
e ^ekmijtir (Morgil, 2003:5-6).
Katma Deger Vergisi
Turkiye'de Katma Deger Vergisi uygulamasi, 1984 yilinda yururluge
giren 3065 sayili Katma Deger Vergisi Kanunu'na dayanilarak
yiirutulmektedir. Bu kaiiun, ekonominin di?a a^ilma surecinin yayandigi ve
Avrupa Toplulugu ile ilifkilerin gelijtirilmeye ^alijildigi donemde yururluge
girmiijtir. Tiirk vergi sistemi a9isindan yururluge giriji onemli bir "idari ve
ekonomik bajan" ( Erbas, Hewitt; 1990:137-138) olarak nitelendirilen bu
vergi, Avrupa Toplulugu'nun vergisi olarak kabul edilmiy, tum uye (ilkelerce
uygulanan bir vergi olma ozelligini tajimaktadir (Andel,l990:182).
Ulkemizdeki 3065 Sayili Kanuna gore, isdsna edilen bazi mallar dijinda,
her turlu mal ve hizmet idiali katma deger vergisine (KDV) tabi olmaktadir!
Bu verginin matrahi ju u? unsurdan olujmaktadir (^enyuz, 2003:395-396):
Birincisi, ithal edilen malin giimruk vergisine esas olan bedeli, katma deger
vergisi matrahinin unsumdur. Gumriik vergisinin deger esasina gore
ahnmamasi ya da mahn gumruk vergisinden muaf ohnasi hahnde katma
deger vergisinin matrahi mahn sigorta ve navlun bedeh dahil CIF degeridir.
Bu degerin belh olmadigi hallerde matrah, mahn Gumruk Idaresi'nce
saptanacak degeridir. Ithalde ahnacak katma deger vergisi matrahinin ikinci
unsuru, ithalat sirasinda odenen her turlu vergi, resim, har? ve paylardir.
Buna gore katma deger vergisi matrahina dahil vergi, resim ve harc^lar;
gumriik vergisi, damga resmi, nhtim resmi, ek vergi (behrh mallann ithalinde'
ahnan katma deger vergisi), mal degijiikhgi harci olmaktadir. Buna karsin,
yaunm tejivik belgesine bagh olarak yapilan ithalatta odenmeyen gumriik'
vergisi ile buna bagh diger vergi, resim, har? ve paylar matraha dahil
olmayacakur. Ithalat sirasinda ahnan katma deger vergisi matrahinin u^uncu
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unsuru, fiili ithalata kadar yapilan diger giderler ve odemeler ile mal bedeli
uzerinden hesaplanan fiyat farki, kur farb gibi odemelerdir.
ithalde alinan katma deger vergisi, gumruk vergilerine ej etkili bir vergi
uygulamasidir. Olkemizde Avmpa Birligi ile ger9ekle5tirilen gumruk birligi
sonrasi AB (iyesi ulkelere uygulanan gumruk vergileri kaldinlirken, gumruk
vergisine ej etkili vergi olan ve dolayisiyla yerli iiretimi korumak agisindan
buyiik onem tajiyan ((;elik,1999,s.l24) ve bazi maliyeciler tarafindan
"gumriik vergisinin bir devami ve onun tamamlayicisi" olarak nitelendirilen
(Tuncer, 2000: 22) ithalde alinan KDV, halen yiiriirliiktedir.

Ithal Harci
ithal Harci'nin ithalatta her zaman onemli bir yeri olmujtur.492 sayili
Har9lar Kanunu'na dayanilarak alinmaktadir. Ulke dijindan mal ithal etmek
isteyen ithalatgilar, ithalat tutannin % 0.12'si kadar ithal harci odemek
zorundadir (Tomanbay,1995: 60; Goguj, 1998:70).

Belediye Hissesi
1981 yilinda yururliige giren "Belediyelere ve 11 Ozel Idarelerine Genel
But^e Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkindaki 2380 Sayili Kanun"
geregince Tiirkiye'ye ithal edilen maddelerin gumriik vergilerinin %15'i
oraninda bir pay Belediye Hissesi olarak alinmakta ve giimriik vergisi ile
birlikte Hazine' ye gelir kaydedilmekte idi. 11.07.1992 tarihli 3824 Sayili
Kanun ile 01.01.1993 tarihinden ge^erli olmak uzere, mevzuat bakimindan
karmajik ve mukellefiyet bakimindan olduk^a agir olan bu vergi yiiriirliikten
kaldirilmiftir (Tomanbay,1995: 60; Tuncer, 2000:20).

Damga Resmi
1990 yilinda yuriirliige giren "Ithalde Ahnacak Damga Resmi Hakkinda
3675 Sayili Kanun" hukumleri uyannca, 11.07.1992 tarihli 3824 Sayili Vergi
Kanunu ile 01.01.1993 tarihinden itibaren yururliikten kaldirilincaya kadar,
ithalat sirasinda diizenlenen gumruk girif beyannamelerinde belirtilen
ejyalardan Damga Resmi tahsil edilmekte idi. Bu verginin oram,, mahn
giimruk vergisine esas olan degeri iizerinden, yani ithal edilen ejyanm CIF
bedeli iizerinden %10 olarak saptannuja. Bugiin itibariyle ithalata boyle bir
vergi uygulanmamaktadir (Tomanbay,1995: 60; Tuncer, 2000:20).

Ula§tirma Altyapdari Resmi
Daha onceleri Rihtim Resmi adiyla uygulanan bu vergi, 1989 yilinda
yiiriirliige giren 3571 Sayili Kanun ile adi ve yapisi degijikUge ugrayarak
"Ulajarma Altyapilari Resmi" adi alunda 11.07. 1992 tarihli karma nitelikli
3824 Sayili Vergi Kanunu ile yiiriirliikten kaldinlincaya kadar uygulanmaya
devam etmijtir. Giimruk vergisinin bir eki haline getirilen Ulajtirma
Altyapilan Resmi, karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ile tajinmak
suretiyle ithal edilen her tiirlii maldan ahnmaktaydi. Verginin orani, kara,
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hava, ve demiryolu ile ithalatta % 3 , denizyolu ile yapilan ithalatta ise
%4'du.Matrahi ise KDV matrahina ejitti. Diger bir ifadeyle, Resmin matrahi,
mahn CIF degeri, giimriik vergisi, belediye hissesi, ithalde ahnacak damga'
ver^si ve destekleme ve fiyat istikrar fonu ve toplu konut fonu tutarlan ile
diger masraflar toplamidir. Ulajtirma Altyapilan Resmi 3824 Sayih Kanun ile
01.01.1993 tarihinden gegerh olmak uzere yiirurlukten kaldirilmi!?tir
(Tomanbay,1995: 61; Tuncer, 2000:19-20).

Egitim, Genglik, Spor ve Saglik Hizmetleri Vergisi
Bu vergi, 1988 yihnda 3418 sayih "Egitim, Gen^hk, Spor ve Saghk
Hizmetleri Vergisi Ahnmasina Dair Kanun" yiirurluge girmiftir. Vergiyi
doguran day, gumruk vergisi odeme mukellefiyetinin bajladigi, gumruk
vergisine tabi olmayan mallarda ise, fiih ithalatin yapildigi andir. Dolayisiyla
vergi, gumrukten gegerken,
beyanname verilmesi sirasinda odenir
(Tomanbay,1995: 62).Vergi, her tiirlu alkol ve alkollu i9kiler ile her turlu
alkolsuz igkiler (su, soda, sade gazoz, meyveh gazoz ve meyve sulari hari?),
tutun ve tiitun mamuUerinin ithalatini kapamaktadir. 1999 yihna kadar
kanuna bagh bir hsteye gore maktu bir vergi olarak ahmrken, 3406 Sayih
Kanun ile bu Uke degijtirilmij ve oransal bir vergi hahne gedrihnij ve ithal
edilen (irunlerden % 15 olarak ahnmaya bajlanmijtir (Tuncer, 2000:25-26).
Bugun idbariyle Egitim Genghk Spor ve Saghk Hizmederi Vergisi
uygulanmamaktadir. giinkii, 06.06.2002 tarihinde kabul edilen 4760 Sayih
Ozel Tiikedm Vergisi Kanunu' nun 18. Maddesinde behrdlen hukumler
uyannca yiirurliikten kaldinlmijnr. Ozel Tiiketim Vergisi, TQrk vergi
sistemine yeni giren bir vergi oldugu soylenebihrse de,. ashnda yeni degildir.
Vergi sisteminde gejidi adlar altinda toplanan vergi, fon, pay vb. yOklerin tek
bir ad alanda birlejtirilerek uygulamada basidigi saglamak ve boylece Avrupa
Birhgi mevzuauna uyumu ger^ekle.sdrmek iizere kabul edilen bir vergidir.
I?te Egidm Gen^hk Spor ve Saghk Hizmederi Vergisi de kaldirilan bu
vergilerden biridir. Ancak, ozel tukedm vergisi gehrlerinden egidm, gen9hk,
spor ve sag;hk hizmederine pay ayrihnasina devam edilmektedir fPCildis'
2002:63).
^'

Akaryakit Tiiketim Vergisi
20.11.1984 tarihh 3074 Sayih Yasa ile ihdas edilen Akarj'akit Tukedm
Ver^si, normal ve super benzin, hkid petrol gazi, gazyagi, motorin ve fuel
oil gibi petrol urunlerinin ithahni kapsamaktadir. Verginin mukellefleri soz
konusu urunlerin ithalat^ilandir. Uzun yillar Tiirk vergi sisteminin en onemh
vergilennden biri olma ozeUigini tajiyan ( Tuncer, 2000: 23) Akaryakit
Tukedm Vergisi, 1 Ag^stos 2002 tarihinde yiirurluge giren Ozel Tukedm
Vergisi Kanunu ile uygulamadan kaldirihniftir (Kildij, 2002:63).
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Tek ve Maktu Vergi
Giimruklerde tahsil edilen tek ve maktu vergi, 1615 Sayili eski Gumruk
Kanunu' nun 6,8 ve 10. Maddelerine dayanilarak cikarilan 17.08.1990 tarih
ve 90/639 Sayih Bakanlar Kurulu Karan ile yolcu beraberinde veya posta
yoluyla gelen ticari mahiyette olmayan hediyelik ejya, radyo, teyp ve
televizyon gibi ejyalar uzerine uygulanmistir. Maktu vergi hadleri 96/8089
Sayili Bakanlar Kurulu Karan ile beHrlenmistir (Tuncer, 2000:23).

Ozel Tiiketiin Vergisi
Bugun gumruk vergisi ve katma deger vergisi dijinda, yurt di^imdan
ithal edilen bazi mallar uzerinden ahnan diger bir vergi de Ozel Tiiketim
Vergisidir. Ozel Tuketim Vergisi, Turk vergi sistemine yeni girmis bir
vergidir. 2001 yihnda Avrupa Birhgi miiktesebaana uyum kapsaminda yerine
getirilmesi gereken orta vadeli oncehkler icjersinde ozel tuketim vergisi
yasasinin 9ikanlmasi da yer ahnaktaydi. (^lunku Avrupa Birhgi'nde ozel
tuketim vergileri, katma deger vergisinden sonra uyumlajtirmaya en once
konu olan vergilerin bajinda gelmektedir (bkz: Cartou, 1975: 303-304). Bu
baglamda Turkiye'de, 02.06.2002 tarihinde TBMM'de kabul edilerek
12.06.2002 tarihh ve 24783 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan 4760 sayih
Ozel Tuketim Vergisi Kanunu, 01.08.2002 tarihinde yiiriirluge girmi^stir. Bu
kanunla birlikte aralannda ithalat iflemleri iizerine
uygulananlann da
bulundugu 16 adet vergi, hare, fon ve pay kaldinlmijtir. Boylece vergi
sisteminde onemh bir sadelejtirme de ger9ekle?mi5;tir (aynntih bilgi icin
bakimz: Edizdogdan, Ozker; 2003:327-346).
Ozel Tiiketim Vergisi (OT\0' nin konusunu, OT\^ kapsamina giren
mallann ( kanunda dort ayn hste olarak sayilmisur) teshmi, ilk iktisabi veya
ithali olusturmaktadir.
Listedeki mallar icin verginin konusu fo
-I Sayih Liste; akaryakit iirunleri ( A cetveh, benzin, mazot, gazyagi,
fuel-oil ve LPG ile bunlann tiirevleri olan iiriinler; B cetveh
solventler).
-11 Sayih Liste; motorlu tajitlar ( kullanilmij motorlu tajitlar verginin
kapsami di§!indadir).
-Ill Sayih Liste; alkollii ve alkolsiiz ( kolah) igkiler ile tiitiin ve tiitiin
mamuUeri.
-IV Sayih Liste; elektronik iiriinler, beyaz ejyalar ve kahverengi es^
diye ifade edilen ve KDVK'na ekh III sayih hstede yer alan liiks
tiiketim mallan sayilan ejyalar.
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I sayih hstede yer alan iiriinlerin ithalaunda uygulanan Akaryakit
Tiiketim Vergisi ile Akaryakit Fiyat Istikrar Fonu yiiriirliikten kaldinlarak,
bunlann yerini Ozel Tiiketim Vergisi almiytir. Ayrica, III sayih listede yer
alan alkollii ve alkolsiiz (kolah) i^kiler ile tiitiin ve tutiin mamuUerinin
ithalatindan alinan Savunma Sanayiini Destekleme Fonu; Egitim, GencUk,
Spor ve Saghk Hizmetleri Vergisi; Tiitiin Fonu; Toplu Konut I-Onu
kaldinlarak O T V uygulamasina ge^ilmif tir.
•

Ithalattan Alman Fonlar

Tiirkiye'de ithalat iizerinden sadece vergi ahnmamakta, vergi benzeri
etkiler yaratan fon uygulamalan da soz konusu olmaktadir. Ithalat iizerinden
fon kesintisi uygulamasi, ozelhkle 24 Ocak 1980 Kararlan ile bajlayan
ekonomide dij^a agilma surecinde ithalaun serbestlejtirihnesine yonehk
"miktar kisidamalannin kaldinlmasi", "giimruk vergisi indirimleri" gibi
diizenlemelerin yiiriirluge girmesinin ardindan artmi§;ar (Bulutoglu, Thirsk;
1999: 400-403; Oyan, Aydiri>.^Konukman; 1991:51). ^ejith adlarla ifade
edilen bu fonlar agagida kisaca ele ahnmaktadir:

Toplu Konut Fonu
1984 yihnda yiiriirliige giren 2976 sayih "Dis Ticaretin Diizenlenmesi
Hakkinda Kanun" hiikiimleri uyannca diy ticarette Toplu Konut Fcjnu
uygulamasina gegilmiiiitir. Bu uygulamanin amaci, ic; piyasada fiyat istikrannin
saglanmasi, yeni kurulan ve ithal urunler ile rekabet edecek diizeye gelmemii^
olan sektorlerin dij rekabete a^ilacak diizeye gelene kadar korunmasi,
ka^akgihk ve karaborsamn onlenmesi ve konut sorununa cjozum
gedirilmesidir. Sanayi iirunleri ithalatinda tahsil edilen Toplu Konut Fonu,
Avrupa Birhgi ile giimriik birligini diizenleyen Ankara Anlajmasi ve Katma
Protokol ve Ortakhk Konseyi Kararlan kapsamindaki yiikiimluliiklerimiz
uyannca 1995 yihnda % 20 oraninda diijiiriilmiij; (Tomanbay,l 995:64) ve yil
sonunda da yururliikten kaldirilmijtir (Ozgen, 1996:33-34). 27.12.1996 tarihh
ve 96/9193 sayih Ithalat Rejimi Karan'na Ek Karar ile de tanm iiriinleri
ithalatinda (bahk ve diger su iiriinleri harig) uygulanmakta olan Toplu Konut
Fonu, giimriik vergisine doniijtiiriilmujtur (Gogii?,! 998:75).
Ancak ne var ki, Avrupa Birhgi ile giimriik birhginin gergeklejtirilmij
olmasina ragmen, fonun ithalat uygulamalarmdan tiimuyle kaldinldigini
soylemek miimkiin deg;ildir. (giinkii, 1995 yihnda (jikmij 95/7606 Sayih
ithalat Rejimi Karan'nin 13. Maddesi uyannca, yurt difindan eski ve
kullanilmif olarak joirda ithal edilen 0-5 yay arasi ile 6-10 yaj arasi makine ve
te^hizat icjin odenecek mah miikellefiyetlere ilave olarak CIF bedehnin % 5'i
oraninda toplu konut fonu odenmektedir (Tuncer, 2000:23; Dolek,
1999:599).
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Destekleme Fiyat tstikrar Fonu
1980 yihnda yururluge giren ve 1986 yihnda amaci "dij ticaretin iilke
ekonomisinin yararina diizenlenmesini saglamak amaciyla madde
politikasinin takibi ve fiyat istikrannin temini" ^eklinde degijtirilen
Destekleme Fiyat Istikrar Fonu, biit^e diji kaynaklara sahip bir fondur. Bu
kaynaklar; her tiirlii iiriin ve malin ihracinda i? ve dij fiyatlardaki gelijmeler
dikkate ahnarak bu mallann ihra? bedellerinden kilo, adet ya da deger esasina
gore yapilacak prim tahsilati veya kesintileri; her tiirlii ithal edilen mahn
(bedelsiz ithalat dahil) CIF degerinin belh bir oraninda (Para Kredi Kurulu
bu oram % 10 olarak behrlemijtir) yapilacak prim tahsilau; bedelsiz ithal
ijlemlerinden CIF bedeline kadar tahsil edilecek ek primlerdir (Tomanbay,
1995:64-65).
Akaryakit Fiyat tstikrar Fonu
Bakanlar Kurulu' nun 98/10745 Sayih "Ham Petrol ve Petrol
Uriinlerinin Ahm-Saum Fiyat Esaslan lie Akaryakit Fiyat Istikrari Fonu
iyleyijsi Hakkinda Karan" ile petrol iiriinleri ithalatina uygulanan Akaryakit
Fiyat Istikrar Fonu (Tuncer, 2000:24), Ozel Tiiketim Vergisi'ne gecjilmesiyle
birhkte Agustos 2002'den itibaren yiirurliikten kaldirilmijtir
(Kildijj,
2002:63).
Kaynak Kullanimi Destekleme Fonu
Bakanlar Kurulu' nun 1988 yihnda 88/12944 sayih Karanna dayah
olarak ve biit9e difinda kurulan "Kaynak Kullanimi Destekleme Fonu",
kalkinma plani ve yilhk programlarda ongorulen hedeflere uygun olarak
yatinmlann yonlendirilebilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi mahyetierinin
diijiiriilmesi amaciyla T.C. Merkez Bankasi nezdinde kurulmujtur. Bu fonun
en onemh kaynaklanndan biri, kabul kredih, vadeh akreditif ve mal karjihgi
odeme fekilleri ile ithal edilen mallardan yapilan kesintidir. Kesinti oram ilk
onceleri ithalat degerinin % 6' si olarak behrlenmijken, 1990 yihnda % l'e
indirilmif, 1998 yihnda ise % 3'e gkanlmijar (Tomanbay, 1995:65; Gogiiy,
1998:77; Tuncer, 2000:24).
Kaynak Kullanimi Destekleme Fonu, 2004 yih itibariyle yiiriirliiktedir.
Ancak onemh bir noktayi vurgulamak gerekir. Fonun kurulmasina dayanak
ahnan Kanun, 4684 sayih Kanun ile yiirurliikten kaldinlmijtir. Ayni
Kanun'un gegici 3. Maddesi uyannca, Kaynak Kullanimi Destekleme Fonu
kesintilerine, bu konuda yeni diizenleme yapihncaya kadar yiiriirliikten
kaldinlan hiikiimlere gore devam edilecektir. Yapilan kesintiler de dogrudan
genel biitgeye gehr kaydedilerek Hazine hesapianna intikal ettirilecektir.
Konu, Mahye Bakanhgi tarafindan vergi gehrlerine ihjkin yetkiler
kapsaminda takip edilecektir (Tiirer, 2004:44-49).
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Maden Fonu
1985 yihnda yuriirliige giren 3213 Sayih Maden Kanunu'na dayanilarak
kurulan "Madencihk Fonu", enerji madenleri, metal madenleri, sanayi
madenleri ve degerh tajlar olarak gruplandinlan madenlerin fiili ithahnde, bu
madenlerin giimriik vergilerine esas degerleri iizerinden (Tomanbay,
1995:65-66) % 2.5 oraninda tahsil edihnektedir (Tuncer, 2000:25).
.Savunma Sanayii Destekleme Fonu
13.11.1985 tarihh ve 18927 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan 3238
sayih Kanun ile bu Kanuna istinaden31.12.1987 tarihh ve 19681 mukerrer
sayih Resmi Gazete' de yayimlanan 87/12468 sayih Bakanlar Kurulu Karan
^er^evesinde, bazi aJkbUii i^kiler ile tutiin mamulleri ithalatinda degijir
tutarlarda tahsil edilmekte olan "Savunma Sanayii Destekleme Fonu",
(Gogiif, 1998:76)
ozel tiiketim vergisi uygulamasina geqilmesiyle
yiiriirliikten kaldinlmijtir (Uzeltiirk, 2002:432). Ancak ozel tiiketim vergisi
hasilatindan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na pay aynlmasi
uygulamasma devam edilmektedir (Kildij, 2002:62).
Tutiin Fonu
3.5.1991 tarihh ve 20860 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan 91/1755
sayih Bakanlar Kurulu Karan ile 27.7.1991 tarihh ve 20942 sayih Resmi
Gazete' de yayimlanan Tiitiin Fonu Yonetmehgi'nin 4. Maddesi hiikiimleri
^ergevesinde; yabanci tiitiin ile yurt iginde harmanlanmij ve iiretilmiy
sigaralann yapisina giren yabanci tiitiiniin ithah sirasinda ve imal edilmij
olarak ithal edilen sigaralann ithalaunda igerisinde bulunan yabanci tiitiine
istinaden paket bajina tahsil edilen Tiitiin Fonu (Gogiif, 1998:76), 2002
yihnda ozel tiiketim vergisine gegilmesiyle birhkte yiiriirliikten kaldinlmijur
(Kildi?, 2002:63).

DI§ TtCARETTEN ALINAN V E R G J L E R I N TOPLAM VERGl
GELlRLERt tgtNDEKl YERt
Avrupa Birhgi ile ih^skiler, Tiirkiye'de dij ticaretin vergilendirilmesinde,
ozelhkle ithalata uygulanan vergiler ya da mah yiikiimliiliikler ile ilgih,
yukanda ifade ettigimiz diizenlemeler baglaminda vergi gehrlerinin
bileyiminin degijmesinde etkih oldugu gibi, vergi gehrlerinin diizeyinde de
degijikhklere neden olmujtur.
Nitekim gegmijte, 1995 yihnda Giimriik Birhgi'ne gegij siirecinde,
giimriik birhginin Tiirkiye ekonomisine etkisi iizerine yapilan tartijmalarda,
Avrupa Birhgi ile ticarette sanayi iirunleri itibariyle giimriik vergilerinin ve ej
etkih yiikiimliiliiklerin kaldinhnasinin kamu gehr kaybina yol agacagi goriijii
savunulmaktaydi (bkz: C;agan; 1995:158-159). Hatta 1995 yihnda, bu Konuyla
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ilgih Ahmet Hajim Kose ve Ering: Yeldan'in yapugi bir ^ahjmada, giimriik
birligi siirecinde Tiirkiye'de Avrupa Birhgi kaynakh ithalatta vergi ve fonlarin
sifirlanmasimn,
kamu harcanabihr gehrlerinde yaklajik % 17'hk bir
geiilemeye yol aq:acag;i hesaplanmijtir ( Kose, Yeldan; 1996: 20-21). Yurt
disinda yapilan bir gahjmaya gore ise, Tiirkiye'nin giimriik birhgine kanlma
nedeni ile tarife gehrlerindeki kaybinin milh gehrin % 1,4'iine ulajacaktir
(Kii^iikahmetoglu, 2000: 43). Siibidey Togan' in bir (jahjimasinda da giimriik
vergisi gehrlerindeki yilhk azalmanin 2,5 milyar dolar olacagi tahmin
edilmiytir (Baydar'dan aktaran: Kii9iikahmetoglu, 2000: 43).
Dogal olarak ^oikarida behrdlen qahijmalarda ortaya konan ongoriilerin
ger^eklefip ger^eklesmedigini test etmek bu makalenin ^ercevesini
ajmaktadir. Ancak dij ticaret uzerinden ahnan vergilerin toplam vergi
gehrleri igindeki payinin 1990'lardaki gehjimi ve giiniimiizdeki durumunu
verilere dayanarak kisaca ortaya koymak miimkiindiir.
Ge^mijte 1990 oncesi donem itibariyle bu oranlar; 1958'de % 19,2;
1963'de % 25,6; 1969'da % 23,5; 198O'de % 5,4; 1986'da %13,7; 1987'de
%15,9; 1988'de % 16,6 olarak ger^eklejmistir (Bulutoglu, Thirsk; 1999: 373).
Goriildiigii gibi 196O'h yillann bajinda ithal ikameci pohtikalarin bir sonucu
olarak, dij ticaret vergileri toplam vergi gehrlerinin dortte birini
oluftururken, bu egihm 1980 bajlannda hberal ekonomik pohtikalarin
uygulanmasiyla gittik^e azalma gostermiijitir. Ancak dij dcarete giimriik
dijinda uygulanan vergi ve e? etkih yiikiimliiliiklerin artmasiyla soz konusu
oranin yeniden artif gosterdigini goriiyoruz.
Tablo l'e bakildiginda da dij ticaret iizerinden ahnan vergilerin toplam
vergi gehrleri icjiindeki payinin 1990-2003 donemi itibariyle % 17-14
dolayinda seyrettigini soylemek miimkiindur. Nitekim bu oran 1990 yihnda
% 17,7 ve 1995'te % 18 oraninda iken, 1996 yihndan itibaren giimriik birhgi
siirecinin son donemine girilmesiyle birhkte 1997'de % 17,4'e , 2002 yihnda
ise % 15'lere gerilemijtir. Tabii ki bu gerilemede sadece Tiirkiye'nin Avrupa
Birhgi ile giimriik birhgi ihjkisinin tek etkih faktor oldug:unu one siirmek
miimkiin degildir. (giinkii diinyada ticaretin serbestlejmesi yoniinde uluslar
arasi kurulujlann ( Diinya Ticaret Orgiitii) iilkeler iizerindeki etkileri dikkate
ahndig;inda, Tiirkiye de bu etkilerden nasibini alan iilkelerden biridir
denebihr.
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Tablo 1: Turkiye'de Vergi Yapisindaki Geligmeler ( % )
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
loplam Vcrj^ Gelirleri
Gelirden Alinan Vergiler
Serv'erten Alinan Vergiler
Mal ve Hiz. Uz. Alinan
Vergiler
Dif 1 iearetten Alinan ^"ergiler
•
Ciiimriik \'crgilcri
-Akaryakit clisi mad. alman
giim.vergileri
-Akaiyakiftan alman giim.v'cr.
- Tek ve Makru Vergi
•
ithalde Alman KDV
•
Diger Dij Tic. Gelirleri

100

100

101)
45,9

100

100

100

100

39,9

100
40

100

51,1

44,2

39,6

39,3

33,1

29,8

0,9

0,8

0,7

0,8

1.2

1,3

1,1

1,6

2,8

42,9
16,2
1.5

45,6
14,0
10

50

15,2
1 0

52,3
14,7
1,1

1,6
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
11 7 14,7
0,0
0,0

1,0
0,0
0,0
P9
0,0

0,(J
0,0
141
0,0

30,1 39,6 41,8 39,1 41,3
17.7 18,0 17,4 14,3 13,4
4S
24
76
1,6
1,9
2,3 2,8
0,0
1,7
0,1 0,0
10 4 13?
4,9 1,8

2,4
0,2
0,0
148
0,0

1,8
0,1
0,0

1?3
0,0

1,0
13,7
0,06

(*) Ocak-Eyliil donemini kapsamaktadir
I<aynak:http://w\vw.dtm.g(n'.tr/cad/ekonomi/sayi"/i>2011/vergi.htm (erijim tarilii
09.04.2003).
Maliye liakanligi 2003 Yillik I-;konomik Rapor
(Iittp://w\vw.maliye.gov.tr/apk/rapor2003/kamumaliyesi.pdf. erijiim tarihi
19.12.2003).

Dif ticaretten alinan vergilerin GSMH igindeki payi itibariyle nasil bir
gelijme gosterdigine bakilacak olursa (Tablo 2), bu vergilerin, yukarida
belirtildigi gibi toplam vergi gelirlerindeki payi j^erilemesine karsin, GSMH
i^indeki paylari artmiftir denebilir. ^oyle ki, 1990 yihnda bu oran % 2,3 ve
1995 yilinda % 2,47 duzeyinde iken, 2002 yihnda % 3,46 olmuijtur. Ancak bu
arnj gumruk vergilerinin GSMH' daki paylarinin gerilemesine ragmen,
Ithalde Ahnan KDV'nin GSMH' igiindeki payinin
artmasindan
kaynaklanmaktadir. Bilindigi gibi son yillarda, Turkiye ekonomisinde ithalata
dayah bir biiyume yayanmaktadir. Sonu^ta, gumruk birhgi doneminde, dij;
ticaretten ahnan vergilerin GSMH igindeki oraninda nisbi bir yiiksehne
oldugu gorulmektedir.
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'Tablo 2: Turkiye'de Vergi Gelirlerinin GSMH' ya Orani (%) (Cari
Fiyatlarla)
1994 1995 1996 1997 1998
Vergi Gelirleri
15,1 13,8 15,0 16,1 17,4
Gelirden Alinan
Vergiler
5,7
7,2
5,8 6,5 8,0
Servetten Alinan
Vergiler
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Mal ve Hix.Alinan
Vergiler
5,5
5,5 6,5 6,8 6,8
Dij Ticaretten Alinan
Vergiler
2,30 2,47 2,58 2,81 2,46
-ithalde Alinan KDV
1,70 1,82 2,16 2,38 2,12
-Gumruk Vergileri
0,56 0,61 0,41 0,42 0,33
-Digerleri
0,04 0,04 0,04 0,01 0,01
Kaynak: 1994-1999 verileri Kii^ukahmctoglu, 2000: 44'den
Maliye Bakanhgi 2003 Yillik Ekonomik Rapor vc 2004 Yili
dayanarak olujturulmuftur.

1999 2000 2001
18,9 22,69 21,9

2002
21,4

8,4

8,36

8,86

7,07

0,2

0,27

0,24

0,26

7,8

9,04

9,12

10,99

2,52 3,4
3,14 3,46
2,21 3,0
2,91 3,23
0,30 0,30 0,21 0,21
0,01 0,009 0,005 0,001
alinmijtir. 2000-2002 verileri
Programinda yer alan verilere

Dij ticaret vergileri, ulkelerin dig ticaret politikalarini yuriitmede
bajivurduklan temel ara^lardan biridir. Ozellikle ekonomik gelijmenin
ba5!langi9 evrelerindeki ulkeler acjisindan, vergi sistemlerinde onemli bir yere
sahip olan dij ticaret vergileri, bugiin dunyada yajanan kiireselle^me
surecinin etkisiyle ulkelerin imza attigi 9ejitli uluslar arasi andajmalar ve
iginde yer aldiklan ekonomik biitunlejme hareketleri nedeniyle degijime
ugramakta ve etkinUgini yitirmektedir. Nitekim bugiin, Turkiye'de dij ticaret
ijlemleri iizerine konan vergi, fon vb. yiikumliiliikler, yukanda ifade edilen
siire^lerin ozellikle de Avrupa Birligi ile ilijkilerin sonucu olarak dij; ticarette
ortaya ^lkan serbestlejme egilimleri ile birlikte azaltilmakta ya da
degijikliklere tabi tutulmaktadir.
Makalede ayrintilari ile ortaya koydugumuz gibi, Avrupa Birligi
ilijkilerin Turkiye'de dij ticaretin vergilendirilmesi uzerindeki etkisi, ozellikle
giimruk birliginin son donemine ge^jiin ger(;ekle5!tig;i 1 Ocak 1996 sonrasi
donemde olmaktadir. Turkiye bu tarihlerde Avrupa BirUgi'nden yaptigi
sanayi mallan ithalatina uyguladigi gumruk vergilerini ve ey etkili
yiikiimluliikleri kaldirrm§ ve Avrupa Birligi'nin u^uncii ulkelere yonelik ortak
gumruk tarifesini kabul etmijtir. Bu duzenlemelerin yol a9acagi gelir
kayiplarini onlemek igin de, temel amaci Avrupa Birligi'ne uyum saglamak
olan 4760 Sayili Ozel Tiiketim Vergisi Kanunu ile sadece ig tuketimi degil,
ithalati etkileyecek onemli vergi degijikliklerine gitmijtir. Boylece dij ticaret
vergilemesinde ciddi bir sadeleftirme gergeklejmi^itir denebilir.
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Son olarak vurgulanmasi gereken bir bajka husus da, di;? ticaret
vergileri, ekonomideki liberallejme egilimleri ve ozellikle Avrupa Birligi ile
ilifkiler ger^evesindeki duzenlemelere ragmen hala Turk vergi sistemindeki
yeri ve onemini korumaktadir. Bunda elbette, Turkiye'nin yillardir yajadigi
kamu finansman sorununa qiozum olarak hukumetlerin dolayh vergilere
gittik^e daha fazla bajvurma egiliminde olmalarmin onemli bir rolu vardir.
Ancak bunun surekii olacagim dujiinmek yaniltici olabilir. ^unku ithalata
dayah buyume modeli ulkemizden dijariya surekU kaynak transferine yol
almaktadir. Bu da kimsenin arzu edebilecegi bir durum degildir.
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